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Ту рыс тыч ная 
«фіш ка»

«Ту нэль ка хан ня» ка-

ля па сёл ка Кле вань, што 

ў Ро вен скай воб лас ці, — 

ба дай, са мы эка ла гіч ны ў 

све це.

Па ад ной вер сіі, ён з'я-

віў ся, каб па ра воз мог без 

праб лем пра яз джаць це раз 

лес. Дзе ля гэ та га спе цы яль-

на аб ра за лі дрэ вы. А вось 

калі ра біць гэ та пе ра ста лі, 

яны дзіў ным чы нам «пе-

ра пля лі ся». (Края знаў цы 

сцвяр джа юць, што па чы-

гун цы ў цар скія ча сы ва зі лі 

вы са ка я кас ны пар кет, якім 

упры го жы лі на ват Зім ні па-

лац у Санкт-Пе цяр бур гу. 

Да рэ чы, і ў наш час па ёй 

пе ра во зяць гру зы.)

Па дру гой вер сіі, ту нэль 

зра бі лі ў са вец кі час, каб 

за мас кі ра ваць сак рэт ныя 

аб' ек ты. Та кім чы нам спа-

дзя ва лі ся сха ваць во-

ін скую часць ад зды-

мак з не ба.

У цёп лую па ру го да тут 

ства ра ец ца на са мрэч уні-

каль ны «зя лё ны ту нэль». 

Рас лі ны быц цам бы аб ды-

ма юц ца... На пэў на, ак ты віс-

ты эка ла гіч ных ар га ні за цый 

пі шчаць ад ра дас ці, на зі ра-

ю чы гэ ту пры га жосць. Ды 

і не толь кі яны.

Ту рыс там тут рас па вя-

да юць ле ген ды, звя за ныя з 

ка хан нем. Маў ляў, з ад на-

го бо ку чы гун кі жы ла дзяў-

чы на, з дру го га — хло пец. 

І баць кі пры га жу ні бы лі 

су праць іх ка хан ня. Скон-

чы ла ся ўсё сум на, амаль 

як у тво ры пра Ра мэа і 

Джуль е ту. Вя до ма і яшчэ 

ад на гіс то рыя ка хан ня: пра 

па на, які па ка хаў пры га жу-

ню Ак са ну, але яна не ад-

ка за ла ўза ем нас цю. Тым 

больш, што ка ха ла ін ша-

га. І ба га цей ім ад помс ціў: 

за му ра ваў пад зям лёй — у 

пад зем ным хо дзе.

На пэў на, усё гэ та і на-

тхні ла япон ска га рэ жы сё ра 

Акі ё шы Іза ма кі зняць у 2014 

го дзе ра ман тыч ную дра му 

«Кле вань: ту нэль ка хан ня». 

Пер шы па каз ад быў ся на 

Ха ной скім між на род ным кі-

на фес ты ва лі...

«Ха чу... парк!»
Вя до ма, што ка лі муж чы-

на за ка ха ны, то мо жа для 

сва ёй «му зы» зра біць не ве-

ра год нае. Ну хі ба толь кі не 

атры ма ец ца «да стаць зор ку 

з не ба».

Вось і поль скі, як бы ця-

пер ска за лі, «алі гарх» Ста-

ні слаў Па тоц кі «па паў» на 

ка хан не. Яшчэ да вя сел ля 

з пры га жу няй Са фі яй па чаў 

ства раць парк, каб па да-

рыць ёй на імя ні ны.

Пра гэ тую жан чы ну дак-

лад на не вя до ма — кім на-

сам рэч яна бы ла. Не ка-

то рыя гіс то ры кі кан ста-

ту юць, што на ра дзі ла ся 

ў Грэ цыі і бы ла на шчад кам 

знат на га ро ду. Ін шыя на-

зы ва юць яе кур ты зан кай. 

А яшчэ ёсць звест кі, што 

жыла ў га рэ ме сул та на. Пі-

са лі так са ма, ні бы та яна 

бы ла шпі ён кай, інт ры ган-

кай, па лю боў ні цай мно гіх 

су час ні каў, у тым лі ку Ры-

го ра Па цём кі на, фа ва ры та 

Ка ця ры ны ІІ.

У го ра дзе Умань Чар-

кас кай воб лас ці мож на 

ўба чыць цу доў ны пар ка вы 

комп лекс «Са фі еў ка». Яго 

ства ры лі за па раў наль на 

ка рот кі час: з 1796-га да мая 

1802-га (аку рат да імя нін Са-

фіі). Вы дат ка ва на бы ла фан-

тас тыч ная су ма — больш за 

2 міль ё ны руб лёў срэб рам.

Над ства рэн нем пар ку 

пра ца ва лі найлеп шыя ар-

хі тэк та ры, скульп та ры, ін-

жы не ры з роз ных кра ін. Тут 

ёсць «Вост раў ка хан ня», 

фан тан «Змяя», па віль ён 

фло ры, «Да лі на цык ло паў», 

«Пло шча схо даў», «Ру жа вы 

па віль ён», ста туі грэ час кіх, 

рым скіх ба гоў і ге ро яў, кі-

тай ская аль тан ка, грот «Ка-

ліп са» і ін шыя. Ва бяць ва-

да спа ды, пад зем ная ра ка, 

кры ні ца з ра до на вай ва дой 

і гэ так да лей...

Не ве ра год на, але на ват у 

га ды Вя лі кай Ай чын най парк 

амаль што не быў раз бу ра-

ны. Што год тут бы вае больш 

за паў міль ё на ча ла век.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

В
ЕР ШЫ бе ла рус кіх паэ таў Ба жэ-

ны Ма цюк, Іры ны Кар на у ха вай, 

Вік та ра Ка жу ры, пе ра кла ды вер-

шаў паэ таў Ну рат дзі на Юсу па ва (Да ге-

стан), Ар бі Ма ма ка е ва (Чач ня), Жа ка 

Прэ ве ра (Фран цыя), Оні ла Кан дзі сі ла-

ла (Банг ла дзеш) гу ча лі на лі та ра тур-

ных су стрэ чах пісь мен ні каў Мін шчы ны 

з ма ла ды мі жы ха ра мі Ві лей кі.

Гас цей уваж лі ва слу ха лі ў роз ных 

аў ды то ры ях: стар-

ша клас ні кі-гім-

на зіс ты, школь-

ні кі-па чат коў цы і 

на ват вы ха ван цы 

дзі ця ча га сад ка. 

Аў тар мно гіх дзі-

ця чых кніг Іры на 

Кар на у ха ва за-

ці ка ві ла са мых 

ма лень кіх пра па-

но вай па чуць, як 

рас каз ва юць пра 

зі мо выя дзі ця чыя 

за ба вы паэ ты Бе-

ла ру сі і да лё кіх 

кра ін.

Юнац кая аў ды то рыя за хоп-

ле на слу ха ла лі рыч ныя вер шы 

Ба жэ ны Ма цюк. Ма ла дую паэ-

тэ су ў Ві лей цы доб ра ве да юць: 

яна ву чы ла ся ў мяс цо вай гім-

на зіі, тут ад быў ся яе лі та ра тур-

ны дэ бют. Ця пер яе прад стаў-

ля юць зем ля кам як ці ка ва га 

су час на га аў та ра, ма гіст ра 

фі ла ло гіі.

Са сва ёй кні гай вер шаў вый шаў да 

слу ха чоў на стаў нік бе ла рус кай мо вы і 

лі та ра ту ры ві лей скай гім на зіі № 2, так-

са ма член Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру-

сі, ма гістр аду ка цыі Вік тар Ка жу ра. Яго 

паэ тыч ны та лент вы раз на пра явіў ся ў 

вя до мым вы дан ні «Аз бу ка ў вер шах і 

ма люн ках». Гэ та кні га дас ціп на і воб-

раз на да па ма гае дзят ве за свой ваць 

ал фа віт і бе ла рус кую лек сі ку.

У су стрэ чах ві лей скай мо ла дзі 

з пісь мен ні ка мі ўдзель ні чаў адзін з 

най буй ней шых ай чын ных вы даў цоў 

РУП «Вы да вец тва «Па чат ко вая шко-

ла». Кні гі і ча со пі сы для на ву чэн цаў і 

пе да го гаў за ста ва лі ся ў цэнт ры ўва гі 

на су стрэ чах з лі та ра та ра мі. Біб лі я тэч-

ка ча со пі са «Па чат ко вая шко ла» бы ла 

пе ра да дзе на ў па да ру нак дзі ця ча му 

сад ку.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ. 

Фо та аў та ра.

Дзень род най мо выДзень род най мо вы  

ЯКУБ КО ЛАС... 
НА ІЎ РЫ ЦЕ

Кі раў ні кі дып мі сій Вя лі ка бры та ніі, Ру мы ніі і Із ра і ля ў 

Бе ла ру сі пад тры ма лі паэ тыч ны флэш моб і пра чы та лі 

вя до мыя вер шы бе ла рус кіх кла сі каў. Вы бар дып-

ла ма таў спы ніў ся на тво рах Яку ба Ко ла са і Пі ме на 

Пан чан кі, а прэ зен та цыя ві дэа ро лі каў ад бы ла ся ў 

Дзень род най мо вы. Ра ней да флэш мо бу ў рам ках 

пра ек та «Чы та ем па-бе ла рус ку з velcom» да лу чы лі ся 

іх ка ле гі з ін шых за меж ных мі сій і так са ма пра чы та лі 

бе ла рус кія тво ры.

Па пры знан ні дып ла ма таў — удзель ні каў флэш мо бу — 

пра ект «Чы та ем па-бе ла рус ку з velcom» вель мі важ ны для 

па пу ля ры за цыі бе ла рус кай куль ту ры, не ад' ем ная част ка 

якой — на цы я наль ная мо ва. А вер шы — гэ та ўні вер саль-

ная фор ма, здоль ная ко рат ка і ар га ніч на рас крыць змест, 

пе ра даць на строй, на ма ля ваць ха рак тар і вы ка заць па чуц-

ці. Та му кож ны з па слоў вы браў твор, які яр ка дэ ман струе 

паэ тыч насць бе ла рус кай мо вы.

Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Ру мы ніі, спа дар Ві я-

рэл Ма ша ну, пра чы таў верш Яку ба Ко ла са «На ды ход зі мы», 

які ад люст роў вае эмо цыі, улас ці выя для гэ тай па ры го да.

Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Дзяр жа вы Із ра іль 

Алан Шо гам аб раў ін шы твор Яку ба Ко ла са — «Мно га 

слаў нень кіх ку точ каў...». Дып ла мат так са ма пе ра клаў паэ-

тыч ныя рад кі на род ную мо ву, і вер шы бе ла рус ка га кла сі ка 

пра гу ча лі і на іў ры це.

Спа да ры ня Фі ё на Гіб, кі раў нік па соль ства Злу ча на га Ка-

ра леў ства Вя лі ка бры та ніі і Паў ноч най Ір лан дыі, пра чы та ла 

верш Пі ме на Пан чан кі «Ма ла ска заць: не на ві джу...».

На па чат ку зі мы вер шы бе ла рус кіх аў та раў ужо пра чы-

та лі прад стаў ні кі дып мі сій Шве цыі, Сла ва кіі, Чэ хіі, Фін лян-

дыі, Кыр гыз ста на, Іта ліі, ЗША, Рэс пуб лі кі Ка рэя і Укра і ны. 

Так са ма да пра ек та да лу чы лі ся сту дэн ты ўсіх фа куль тэ таў 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та, якія за пі са лі ві дэа 

з чы тан нем бе ла рус кіх тво раў.

Паэ тыч ны флэш моб пра во дзіц ца ў пад трым ку рэс пуб лі-

кан ска га кон кур су юных чы таль ні каў ся род вуч няў 7 і 8 кла-

саў «Чы та ем па-бе ла рус ку з velcom». Удзель ні кі кон кур су 

з усёй Бе ла ру сі да сла лі 2048 ві дэа з чы тан нем тво раў са 

школь най пра гра мы па бе ла рус кай лі та ра ту ры. З лю та га па 

кра са вік пра хо дзяць рэ гі я наль ныя фі на лы кон кур су, на якіх 

пе ра мож цы пер ша га эта пу вы сту па юць пе рад жу ры ўжы-

вую. Рэс пуб лі кан скі фі нал кон кур су ад бу дзец ца ў маі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



УСЁ ДЗЕ ЛЯ 
КА ХАН НЯ

На ват парк 
у па да ру нак

Кніж чы ны су стрэ чы

У Бе ла ру сі ў мно гіх га ра дах ёсць аль тан кі, лаў кі, алеі за ка ха ных. Ужо «на-

ша» — за меж ная тра ды цыя ве шаць «за мкі ка хан ня» на ага ро джы мас тоў, 

каб свае па чуц ці «за ма цоў ваць» на вя кі. Ва Укра і не, дзе па бы ваў пад час 

прэс-ту ра наш ка рэс пан дэнт, аказ ва ец ца, ёсць «ту нэль ка хан ня». Ці ка ва, што 

па чы на ец ца ён ка ля бы лой ва ен най час ці. А яшчэ ту рыс ты з роз ных кра ін 

пры яз джа юць у парк «Са фі еў ка», які для сва ёй ка ха най ства рыў поль скі 

маг нат — у якас ці ўзо ру быў узя ты парк доб ра вя до май бе ла ру сам кня гі ні 

Ра дзі віл.

Са фі еў ка.

Са фі еў ка.

Ма ла дую паэ тэ су Ба жэ ну МА ЦЮК ві та юць яе ма лень кія зем ля кі.

На стаў нік, аў тар кніг для школь ні каў 
Вік тар КА ЖУ РА ся род сва іх чы та чоў.

Паэ тэ са Іры на КАР НА У ХА ВА хут ка знай шла кан такт з аў ды то ры яй.


